
ucHwALA NR XY lrrl | 62 I 2020
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustanowienia Swiadczenia na rzecz rodziny "Pietrowicki bon llobkowy" i okre5lenia
szczeg6lowych zasad przyznawania i wysoko5ci tego Swiadczenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. I i art 41 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (tekst jedn.:Dz.U. z 2019 r. poz 506) w zwiQzku z art. 22b ust. I i 2 ustrwy
z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (tekst iedn.: Dz. U. z 2018 r. po2.2220 z pbLn.

zm.)

Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich
uchwala

w sprrwie ustsnowienia fwiadczenia na rzecz rodziny "Pietrowicki bon zlobkowy" i okre6lenia
szczeg6lowych zasad przyznawania i wysoko5ci tego Swiadczenia

Na podstawie art. l8 ust.2 pkt 15, art.40 ust. I i art.4l ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzq&ie
gminnym (tekt je dr..t Dz. U. z 2Ol9 r. poz. 506) w zwiq?kn z art.22b ust. I i 2 ustawy z dnia 28 listopada

2003 r. o Swiadczeniach ro&innych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. po2.2220 z fiin. nn.)

Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich
uchwala

$1. l. Ustanawia sig iwiadczenie na rzecz rodziny: "Pietrowicki bon zlobkowy"' zwane dalej

,,5wiadczeniem", kt6re ma na celu czgsciowe pokrycie olaty za pobyt dziecka w 2lobku, klubie dzieciqcym'

u &iennego opiekuna lub u niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniaj4cej.

2. Szczegolowe zasady przymawania i wysokoSi Swiadczenia, o kt6rym mowa w ust. I oke5la zalqczn*
do niniejszej uchwaly.

$ 2. Traci moc Uchwala Nr IV/37l2019 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2l stycmia 2019 r.

w sprawie wysoko6ci i zasad ustalania orarz rozliczaria dotacji celowej dla podmiot6w prowadzqcych 2lobki

lub kluby dziecigce lub zatrudniajqcych dziennego opiekuna na terenie Gminy Pietrowice Wielkie (Dz. Urz.

Woj. Sl. z 2019 r. poz. 1253).

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy.

$ 4. Uchwalg ogloszq sie w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dawa Slqskiego

$ 5. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem I czerwca 2020 r.

Przewodniczqcy Rady Gminy

Piotr Bajak
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Zalqcznik do uchwaty Nr XVlll/162/2020

Rady Gminy Pierowice Wiclkie

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zasady przyznewanla i wysokoSd (wladczenie nr rzecz rodzlny ,,Pletrowlcki bon 2lobkowy',

$ l. llekod jest mowa o:

l) ustawie - rnaleL! przez to rozumiec uslawg z dnia 28 listopada 2fi)3 r. o Swiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2Ol8 r, pz.222O z p6in. zm.);

2) umowie o objgcie &iecka opiekq - rralety Wez to rozumied umowg o objgcie &iccka opiek4 w wymiarze
co najmniej 5 dni w tygodniu i nie mniej niz 6 go&in &iennie,

3) zawartq z osobq fizycznq, osob4 prawnq innq ni2 gmina oraz innq ni2 gmima jednostka organizacyjna,
nieposiadajqcq osobowoSci prawnej i prowarlzqcq 2lobek lub klub dziecigcy, lub umowg o objgcie dziccka
opiekq zawartq z osob4 prawnq albo jednostkq organizacyjnq nieposiadaj4cq osobowo6ci prawnej
zalrudniajqcq &iennego opiekuna zgloszonego do wlasciwego *ykazu dziennych opiekun6w;

4) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - nale2y przez to rozumieC: umowg pracg, umowy cywilnoprawne,
umowg agurcyjnq, prowadzcnie gospodaEtwa rolnego lub prowadzenie pozarolniczej dzialalnosci
gospodarczej.

$ 2. Swiadczenie przysluguje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi
prawnemu dziecka w okesie korzystania przez dziecko z pobytu w 2lobku, klubie dziecigcym, u &iennego
opiekuna lub trwania umowy uaktywniajqcej z nianiq.

S 3. Ustalenie prawa do Swiadczenia nastgpuje na wniosek osoby, o kt6rej mowa w $ 2.

$ 4. Prawo do Swiadczenia ustala sig Wzqwsry od miesi4ca, w kt6rym nplyn{ wniosek z prawidlowo
wypelnionymi dokumentami.

$ 5. Swiadczenie przysluguje na dziecko w wieku od ukoriczenia 20 tygodnia 2ycia do dnia objgcia dzieeka
wychowaniem przedszkolnym, nie dlu2ej jednak ni2 do ukofczenia roku szkoln€go, w kt6rym &iecko ukoirczy
3 rok 2ycia.

$ 6. l. Swiadczenie przysfuguje, je2eli spelnione q lqcznie nastQpujqce warunki:

l) oboje rodzice, opiekunowie faktycmi, opiekunowie prawni albo rodzic samotnie wychowujqcy dziecko,
opiekun faktyczny albo opiekrm prawny:

a) zamieszkuj4 na terenie Gminy Pietrowice Wielkie,

b) sq zatrudnieni lub wykonujq inn4 pracg zarobkowq,

c) rozliczajq podatek dochodowy od os6b fizycmych w urzgdzie skarbowym, kt6rego naczelnik jest
miejscowo wla5ciwy w zakresie podatku dochodowego od os6b fizycmych dla os6b majqcycb miejsce
zamieszkania na terenie Cminy Pietrowicc Wielkie,

d) nie korzystajq z urlopu macierryiskiego, rodzicielskiego ani wychowawczego,

e) nie sq dluinikami gminy, gminnych jednostek organizacyjnych ani sp6lek prawa handlowego z udzialem
grniny,

Q nie posiadaj4 zaleglych zobowi4zai alimentacyjnych,

g) sprawujq osobistq opiekg nad dzieckiem;

2) przeciqtny miesigcmy doch6d rodziny w przeliczeniu na osobg albo przecigtny miesigczny doch6d dziecka
pozostajqcego pod opiekq prawnq, osiqgnigty w roku kalendarzowym poprzedzajqcym rok szkolny,
w kt6rym ustala sig prawo do Swiadczenia, nie przekacza kwoty 2500 zl;

3) zostala zawarta ijest wykonywana umowa o objgcie dziecka opiekq lub umowa uaktywniajqca pomigdzy
rodzicem, a nianiq o kt6rej mowa wan.50ustawy z dnia 4lutego 20ll r. o opiece nad dziedmi do lat
3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z p62n. Tn.).

4) dziecko, nad kt6rym sprawowana jest opieka na podstawie um6w, o kt6rych mowa w pkt 3 niejest
umieszczone w pieczy zaslgpczej lub instytucji zapewniajqcej calodobowe utrzymanie.
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2. Swiadczenie przysluguje r6wnie2 rodzicom spelniajqcym warunki okreSlone w ust. I lit. a i c-h, jezeli
jeden z rodzic6w lub oboje rodzice nie sq zatrudnieni lub nie wykonujq innej pracy zarobkowej z powodu:

l) legitymowania sig orzeczeniem o znacnym stopniu niepehosprawno6ci;

2) kontynuowania nauki w systemie dziennym, kt6ra uniemozliwia sprawowanie opiek nad dzieckiem;

3) odbywania staZq udzialu w przygotowaniu zawodowym dla dorostych, uczestnictwa w szkoleniach
zawodowych, programach majqcych na celu aktywizacjg zawdow{ i spoleczrq organizowanych pzez
urzgdy pracy lub inne podmioty, a takre w zajgciach Centrum lntegracji Spoleczrej lub Klubu lntegscji
Spolecznej;

4) przebywania w instytucji zapewniajqcej calodobowe utrzymanie.

3. W przypadku ulraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub przeslanek, o kt6rych mowa
w ust.2 Swiadczcnie przysluguje do koica miesiqca nastgpujqcego po miesiqcu, w kt6rym nastqpila utrata
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub przeslanek, o kt6rych mowa w ust. 2.

$ 7. W przypadku zbiegu prawa do 6wiadczenia, Swiadczenie wyplaca sig osobie uprawnionej, kt6ra
pierwsza do2yla wniosek.

$ 8. WysokoSC Swiadczenia wynosi 400 zl miesigcmie, nie wigcej jednak niz koszt sprawowania opieki nad
dzieckiem wynikajqcy z zawaflej umowy o objgcie dziecka opiekq lub z umowy uaktywniajqcej.
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